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THISTED: - Han er en usleben 
diamant. Vi er bare glade 
for, at det er os, der nåede at 
plukke ham. Uanset, hvor vi 
har forhørt os, så er skuds-
målet meget, meget positivt. 
Jeg er sikker på, at vi har 
fundet den rette mand til 
jobbet.

Sportslig ansvarlig i Mors-
Thy Håndbold, Henrik He-
degaard, kunne slet ikke 
skjule sin begejstring, da li-
gaklubben i går - som ventet 
- præsenterede 36-årige Sø-
ren Hansen som klubbens 
næste cheftræner.

Søren Hansen tager fra 
næste sæson over efter Jan 
Paulsen, der selv har ønsket 
at søge nye udfordringer. 

Søren Hansen kommer til 
Mors-Thy fra TTH Holste-
bro, hvor sjællænderen har 
opholdt sig siden 2007 - 
først som spiller og siden as-
sistenttræner på klubbens li-
gahold på både dame- og 
herresiden.

Aktuelt er Søren Hansen 
tilmed vikar på cheftræner-
posten hos TTH Holstebros 
damehold, da Peter Kraut-
meyer er sygemeldt efter en 
blodprop. Men ellers har 
den kommende boss i Mors-
Thy ingen cheftrænererfa-
ring.

Det bekymrer dog ikke 
Henrik Hedegaard.

- Søren har stået i en god 
lære blandt en række toptræ-
nere, og han har også erfa-
ring med at have ansvar. I 
TTH Holstebro er det faktisk 
ham, der har ansvaret for 
herreholdets angrebsspil, og 
han er også vant til at stå for 
træningen på egen hånd. Så 
han har haft meget mere an-
svar, end mange assistent-
trænere har, sagde Henrik 
Hedegaard, som forklarede 
kontraktens længde med, at 
Mors-Thy som et led i sin så-
kaldte 2020-strategi ønsker 
at arbejde langsigtet.

Respekt for fundamentet
Foruden et stort presseop-
bud var omkring 30 tilhæn-
gere og støtter af Mors-Thy 
Håndbold mødt frem ved 
præsentationen, hvor den 
kommende cheftræner satte 

ord på sin tilgang til jobbet.
- Jeg har stor respekt for 

det arbejde, som Jan Paul-
sen har gjort i Mors-Thy 
Håndbold gennem mange 
år. Der er skabt et funda-
ment, som vi skal bygge vi-
dere på. Så vil jeg komme 
med mine ideer, og så skal vi 
rykke os så langt, som det er 
muligt, sagde Søren Han-
sen.

Han kom også ind på det 
store talentarbejde i HF 
Mors, der har en af Jyllands 
stærkeste ungdomsafdelin-
ger på drengesiden.

- Gennem mange år har 
den klub sprøjtet talenter 
ud. Jeg har selv haft æren af 
at spille sammen med flere 
spillere, der har fået sin 
håndboldopdragelse hos 
Mors-Thy. Man kan roligt 
være stolte over de mange, 

mange dygtige håndbold-
spillere, der er opfostret i 
området. Jeg håber, at jeg 
kan bidrage til, at udviklin-
gen af lokale talenter vil 

Usleben diamant    tager over i MTH

fortsætte. Jeg har også været 
talentkoordinator i TTH, og 
jeg glæder mig også til at få 
fingrene ned i den del i 
Mors-Thy, sagde Søren Han-
sen, der faktisk havde kon-
trakt for endnu en sæson i 

TTH Holstebro, men klub-
berne er blevet enige om en 
kompensation, så han kan 
skifte til Mors-Thy.

- Jeg har haft en god tid i 
Holstebro, og jeg er taknem-
melig for, at klubben ikke 

ville stå i vejen for mig. Jeg 
glæder mig til at stå på egne 
ben i rollen som cheftræner, 
sagde Søren Hansen.

Ingen af parterne ønsker 
at oplyse, hvor stor en kom-
pensation Mors-Thy har 

måttet slippe til TTH Holste-
bro for at få den kommende 
cheftræner fri af kontrakten 
et år før tid.

TRÆNERTALENT: Mors-Thy ser stort potentiale i Søren 
Hansen, der har fået en treårig kontrakt som cheftræner

Søren Hansen var ved præsentationen i Thisted i går flankeret af Mors-Thy Håndbolds formand Johs. Søndergaard, til venstre, og  
klubbens sportsligt ansvarlige Henrik Hedegaard.

Henrik Hedegaard (i midten) er sportslig ansvarlig i Mors-Thy. Han 
er sikker på, at han har fundet den rette afløser for Jan Paulsen.


